PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍHO A REKREAČNÍHO
AREÁLU MAŠKOVA ZAHRADA
I.
PODMÍNKY PARKOVÁNÍ:
Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále
jen uživatelé), kteří parkoviště využívají zdarma výlučně k návštěvě Sportovního a rekreačního areálu Maškova
zahrada. Provozní řád upravuje pravidla užívání nechráněného parkovacího místa určeného pro parkování
osobních, dodávkových vozidel nebo autobusů.
Užívat nechráněné parkovací místo může jen uživatel, který akceptuje tento provozní řád a je zároveň
návštěvníkem areálu, který si zakoupil platný lístek, vstupenku či využil služeb občerstvení v areálu. Takový
uživatel má právo na parkování jím řízeného osobního motorového vozidla na vyhrazených parkovacích místech v
provozní době parkoviště.
Pro uživatele parkoviště je tento provozní řád závazný vjezdem a zaparkováním v prostoru parkoviště s tím, že
vedle provozního řádu je uživatel parkoviště povinen dbát i pokynů provozovatele.
Systém parkování:
Vjezd vozidla:
 vjezd zákazníků sousedního maloobchodního řetězce je přísně zakázán
Výjezd vozidla:
 uživatel je povinen se na vyzvání provozovatele prokázat platnou vstupenkou či jiným dokladem o využití
služeb areálu
Na parkovišti je provoz upraven dopravním značením a uživatel je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel a vyhlášku Ministerstva dopravy ČR č.
30/2001 Sb.
Rychlost jízdy na parkovišti je max. 20 km/hod.
V případě neoprávněného parkování bude přivolána hlídka Městské policie Turnov, která bude nastalou situaci
řešit.
Pokud lze vzhledem ke stavu či rozsahu poškození vozidla důvodně předpokládat, že se ho chtěl vlastník zbavit,
bude s tímto vozidlem nakládáno jako s vrakem vozidla.
Uživateli, který poruší tento provozní řád nebo pokyny provozovatele opakovaně, může být používání parkoviště
dočasně nebo trvale odmítnuto.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé uživateli v důsledku jednání třetí osoby.
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II.
POVINNOSTI UŽIVATELE:
1. Při zaparkování vozidla je povinen vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit proti samovolnému
pohybu.
2. Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky, upozornění a pokyny obsluhy parkoviště a tento
provozní řád.
3. Parkovací místo užívat jen pro vozidlo v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačeném
nechráněném parkovacím místě.
4. Udržovat čistotu a pořádek na parkovišti.
5. Informovat provozovatele, jakmile dojde k úniku provozních kapalin na území parkoviště.
III.
V AREÁLU PARKOVIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
1. Používání otevřeného ohně.
2. Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů.
3. Ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžováním spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru,
obtěžování klaksonem.
4. Vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště.
5. Parkování na parkovacích místech s označením vyhrazené místo, rezervace, atd.
6. Vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy.
7. Parkování vozidel ve vjezdu, jízdních pruzích, před východem a výjezdem z parkoviště, nebo na
neznačených místech, to vše vzhledem k nebezpečí narušení provozu parkoviště.
8. Pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech.
9. Provozovat zkušební jízdy autoškol:
10.Provozovat jakoukoli jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako např.
stánkový prodej, pojízdná prodejna, pojízdná reklama, apod.
11.Akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umisťování letáků za stěrače
vozidel), apod.
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.
Provozní řád parkoviště nabývá platnosti dnem 1. 7. 2019.
PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ
Provozní doba parkoviště kopíruje provozní dobu Sportovního a rekreačního areálu Maškovy zahrady.
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